
NB: Wij hebben veel zin in de geplande vakantie activiteiten! Toch kan het gebeuren dat het programma anders verloopt dan gepland, 

omdat het weer tegenzit, bijvoorbeeld. Tijdens uitstapjes kunnen niet altijd alle kinderen mee omdat het aantal vervoersplekken soms 

beperkt is. Ook de ‘thuisblijvers’ bieden we leuke activiteiten aan!

BSO Ravelijn 
GOdelinde, KindeRRijK en HCn 

WeeK 1 

MaandaG 24 deCeMBeR 
vandaag sluiten wij om 17.00 uur!
Godelinde gaat kleien. Je mag je 
eigen kerstboom kleien en deze mooi 
versieren. Tussendoor genieten we van 
een gezellige kerstlunch. ’s Middags 
doen we een spannende kerstballen-
speurtocht.
Kinderrijk waant zich in de kerstsfeer 
en maakt kerststukjes. We genieten van 
een lekkere kerstlunch en kijken een 
kerstfilm.
HCn brengt een bezoek aan het 
Wintercircus in Hilversum. We 
beleven de magie van het circus met 
spetterende circusacts en genieten van 

een prachtige show. 

dinSdaG 25 deCeMBeR
Eerste kerstdag

WOenSdaG 26 deCeMBeR
Tweede kerstdag

dOndeRdaG 27 deCeMBeR
Godelinde gaat er in de ochtend op 
uit. We gaan naar de speeltuin en 
spelen lekker buiten. Daarna maken we 
samen overheerlijke appelmoes. 
Kinderrijk krijgt vandaag een workshop 
weven. Wat ga jij maken? Ook doen we 
gezellig bordspelletjes. 
HCn krijgt een workshop knutselen. 
Daarna houden we een sportieve 
middag met verschillende sport- en 

spelactiviteiten in de gymzaal. Trek 
sportieve kleding aan of neem je 
sportkleding mee!
 
vRijdaG 28 deCeMBeR 
Godelinde en Kinderrijk gaan er op 
uit! We bezoeken indoor speelparadijs 
Ballorig, waar we lekker spelen en ons 
helemaal kunnen uitleven.
HCn gaat naar Samsam in Utrecht, 
waar de kinderen kunnen sporten, 
klimmen, klauteren en leuke spelletjes 
doen. De oudste kinderen van de 
Meerpaal gaan ook mee. Zorg voor 
sportieve kleding en –schoenen!

WeeK 2
MaandaG 31 deCeMBeR
vandaag sluiten wij om 17.00 uur!
Godelinde, zet je veiligheidsbril maar 
vast op. We sluiten de laatste dag van 
het jaar spetterend af met zelfgemaakt 
vuurwerk. ’s Middags houden we een 
oliebollenrace.
Kinderrijk gaat knallend het oude jaar 
uit. We maken ons eigen vuurwerk. 
Daarna sluiten we het jaar af met 
lekkere hapjes, die we zelf gemaakt 
hebben.
HCn maakt vandaag appelflappen en 
we genieten van een lekkere lunch. 

Daarna houden we een gezellige 
spelletjesmiddag. 

dinSdaG 1 janUaRi
Nieuwjaarsdag

WOenSdaG 2 janUaRi 
Godelinde, Kinderrijk en HCn maken 
marionetten. Ook spelen we lekker 
buiten. Tussen de middag eten we 
pannenkoeken en ’s middags gaan we 
lekker relaxen. We kijken een film op de 
groep… net een bioscoop!

dOndeRdaG 3 janUaRi  
Godelinde krijgt vandaag een 

verrassingsbezoek. Spannend!
Kinderrijk gaat erop uit. Waar we 
naartoe gaan, is nog een verrassing! 
HCn leert pizza’s bakken. Deze eten we 
ook lekker zelf op. ’s Middags proberen 
we te ontsnappen uit een escaperoom!

vRijdaG 4 janUaRi  
Godelinde, Kinderrijk en HCn maken 
een heerlijke boswandeling en gaan 
daar ook lekker eten. ’s Middags houden 
we een chillmiddag om de vakantie af 
te sluiten en kijken we een film. 


